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  F6Bחשמליים  –טיסני אווירובטיקה נהוגי רדיו אירומיוזיקלס  -חוקת תחרויות פנים ארצית 

  

  הגדרות   6.2.1

  אירומיוסיקלס תחרות הגדרת   6.2.1.1

 את ביעלה כדי וזאת מוסיקה לצלילי טיסנים מטיסים המטיסים בה אשר תחרות
  .שלהם והאומנות ההטסה כישורי

  .ההבעה איכותו דיוק, התרגילים מגוון פי על נשפט הביצוע

  :ההטסה לאתר בהתאם מחלקות תת שלוש ישנן

 .סגורים אולמות בתוך להטסה  : )פנים( A מחלקה תת •

 .קטן בגודל חוץ באתרי או גדולים סגורים באולמות הטסהל  : B מחלקה תת •

  .בינוני בגודל חוץ אתריב הטסהל  : C מחלקה תת •

  אירומיוסיקלס טיסן הגדרת  6.2.1.2

 ידי על אווירודינאמית בצורה נשלט אשר, מסוק לא אך, חשמלי באמצעי המונע טיסן
 הקרקע על נמצאה מטיס ידי על נשלטים הטיסן של והגבהה כיוון. היגוי משטחי

  .רדיו שלטב משתמשהו

  אירומיוזיקלס טיסן של כלליות תכונות   6.2.2

  .מחלקות תת לפי הטיסן של מרבי משקל  

 .גרם A :500 מחלקה תת •

 .גרם B :1000 מחלקה תת •

 .גרם C :2000 מחלקה תת •

 הסוללות של רביימה מתחה. חשמלי הנעה אמצעי בכל להשתמש ניתן: ההנעה אמצעיב הגבלה
  .כולה המערכת עבור וולט 42 יהיה

  .קלות ביתר לראותם כדי ,בולטים בצבעים צבועיםה בטיסנים להשתמש מומלץ

  .יםמסחרי רדיו שלטי ידי על שלטוי אירומיוסיקלס טיסני

  .נוספות הגבלות אין. גיבוי ציוד או הנשלטים הערוצים מספר על הגבלה אין

  . זו במחלקה חל אינו" הטיסן בונה" חוק

  
   מספרו ההגדר – עוזרים   6.2.3

  .אחר תחרהמ או רשום עוזר, נבחרתה מנהל להיות יכול עוזר

  .הטיסה במהלך אחד לעוזר זכאי מתחרה כל
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  הטסה ניסיונות   6.2.4

 יכולה ההמראה. המראהב להתחיל אישור מקבל המטיס כאשר מתחיל הטסה ניסיון  6.2.4.1
  .בהמראה התחילל האישור ןתישנ מרגע דקה 1 עד להתבצע

  .רשמית סהיט בכל בלבד דאח הטסה נסיוןל רשאי מתחרה כל  6.2.4.2

 אם רק וזאת ,התחרות מנהל דעת לשיקול בהתאם הטסה נסיון על חזורל ניתן: הערה
– קרי( המתחרה בשליטת שאינה צפוייה לא סיבה בשל בהמראה מתחיל לא הטיסן
 קרי( תחרהמב קשורה אינה אשר נסיבה בשל מופרעת טיסה אם, בדומה). בתדר שיבוש

 אשר, חוזרת לטיסה זכאי המתחרה, )'וכד במוסיקה בעיה, פתאומי אורות כיבוי –
  .מחדש תנוקד

  רשמית טיסה הגדרת   6.2.5

  .תותוצא מה משנה לא ,טיסה ניסיון בה בוצע אשר טיסה היא רשמית טיסה

  טיסה סיבוב הגדרת   6.2.6

 הסיבובים מספר. סיבוב באותו להטיס רשאיה מתחרה לכל אחת רשמית טיסה כולל טיסה סיבוב
  .התחרות של זמניםה לוח פי על מראש התחרות מנהל ידי על נקבע

  סיבוביםה מספר  6.2.7

 לבין שעה 1 בין יהיה התחרות שמשך מומלץ. משכה את שיגביל אופןב תתוכנן התחרות  6.2.7.1
  .משעתיים יותר לא

 סדר .גמר סיבוב שבסיומם, סיבובים מספר או אחד סיבוב בעלת תהיה התחרות  6.2.7.2
 מידה אמות פי ועל התחרות מנהל ידי על יקבע בתחרות הראשון בסיבוב המתחרים
 רמתם פי על יקבע המתחרים שסדר מומלץ .מראש מופורסש ומוסכמות מתאימות

 הצופים של התעניינותה את להגביר כדי וזאת, )מקובלות מידה לאמות בהתאם שתקבע(
  .סופה ועד התחרות מתחילת

  .הראשון הסיבוב את להטיס רשאים תחריםהמ כל  6.2.7.3

 בסיבוב להשתתף יוכלו ביותר הטובות התוצאות בעלי אלו רק סיבוב כל של בסיכומו  6.2.7.4
 מנהל ידי על קבעי הבאים מהסיבובים באיזה שיטיסו המתחרים אחוז או מספרה. הבא

  .התחרות של למשכה בהתאם התחרות

 יכול, הגמר סיבוב למעט, הבא לסיבוב המעבר, התחרות מנהל דעת לשיקול בהתאם  
 כדי נוספים תחריםמ 3 עד של ישיר בלתי ולמעבר המתחרים לרוב ישיר למעבר שיפוצל
 עברו שלא המתחרים כל זה מקרהב .סיבוב לאותו המתוכנן למספר ההשור את למלא
 האחרונים המתחרים לקביעת נוסף בסיבוב חלק לקחת רשאים הבא לסיבוב ישיר באופן

  .הבא לסיבוב שיעברו

 בסיום לתוצאות הפוך בסדר יהיה הראשון הסיבוב לאחר סיבוב כלב ההטסה סדר   6.2.7.5
  .הקודם המלא הסיבוב

 או שניים מומלץ, מתחרים של מוגבל מספר חלק יקחו בו" גמרה" קראי האחרון הסיבוב   6.2.7.6
   . מתחרים שלושה

 כל של ההטסה מועד צוייןי בא הטסה טבלת סיבוב לכל ולהציג להכין בתחרות מנהל על   6.2.7.7
  .זאת להעריך וניתן במידה, מתחרה
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  יקלססאירומיו טיסות  6.2.8

 שיתאים עצמו משל תרגילים סדר יצורל תחרההמ על בהן טיסות הן אלו טיסות  6.2.8.1
 ,בטיחותית לא טיסה .הבטיחות שנשמרת ובלבד תרגיל כל להטיס ניתן. שבחר למוסיקה

  .")0(" אפס ציון גרורת ,השופטים לדעת

 למוסיקה התאמה, תרגילים גווןמ, אומנותית איכות, טכניקה פי על ישפטו הטיסות   6.2.8.2
 ןמשקל ואת לשיפוט המידה אמות את מגדיר שיפוטה מדריך. כללית והופעה הנבחרת
  .היחסי

 קצבמ פי על תולחן המוסיקה. האישי טעמו פי על תחרההמ ידי על תבחר המוסיקה   6.2.8.3
 תרגילים של האפשרית ביותר הרחבה הקשת את ציגלה כדי וזאת, משתנה ואיטי מהיר
 גבי על שלו הנבחרת המוסיקה את התחרות למנהל ספקל תחרההמ על. כללי רושם ושל

 על שצויינו מכשיריםב להתנגן יוכל אשר, אחר מתאים אכסון אמצעי כל או טייפ, דיסק
 המוסיקה אודות פרטים .תחרותל בהזמנה או םופרסב וזאת ,התחרות מנהל ידי

  . התחרות למנהל הם אף יועברו) ב"וכיו מבצע, מלחין( הנבחרת

 אחר תרגילים סדר להטיס לבחור רשאי תחרההמ. שניות 120 של למשך תהיה המוסיקה   6.2.8.4
  .מהטיסות לאיזה אחרת יקהסמו או/ו

 כי קבועל ניתן, לתחרות בהזמנה פרסום ולאחר התחרות מנהל להחלטת בהתאם  6.2.8.5
  . שניות 240 למשך תיהיה הגמר בסיבוב מוסיקהה

 להחלטת בהתאם והכל, פחות או יותר ,שניות 5 לש יקהסהמו במשך חריגה מותרת   6.2.8.6
 סיום עם מסתייםו מתחילה יקהסשהמו בזמן מתחיל הטיסה ניקוד .השופטים
  .המוסיקה

  התזמון תהליך   6.2.9

 .שנקבע במועד הטסהל מוכן הואש ולוודא ההטסה טבלת את בדוקל תחרההמ באחריות   6.2.9.1
 של ההטסה לתחילת ההטסה בטבלת הקבוע מועדמה יאוחר לא למתחרה יינתן השלט

  .לו הקודם המתחרה

 מנהלל דיבור או יד נפנוף ידי על אותתל עליו ,תחיללה האישור תחרהלמ שינתן לאחר   6.2.9.2
 יאותת לא מתחרהה אם .יקהסהמו את להתחיל בקשמ הוא מתי, ועוזר או התחרות
 שניתן מרגע שניות 15 תוךב המוזיקה את ויתחיל עוזרו או התחרות מנהל כאמור

  .להתחיל האישור למתחרה

 סיום עם מסתייםו מתחילה יקהסשהמו בזמן תחילי השופטים ידי על הטיסה ניקוד   6.2.9.3
 במהלך או בנחיתה להיות יכולה ניקודה הפסקת תחרההמ בחירת פי על. המוסיקה

 לנחות עליו, טיסה מהלךב הטיסה ניקוד את להפסיק בוחר תחרההמ אם. טיסה
  .כך אחר במהירות

  זמן של העניש   6.2.10

 האישור מתחרהל תןישנ לאחר שניות 15 בתוך מריאמ לא תחרההמ של טיסנו אם  6.2.10.1
  .")0(" אפסכ נוקדת הטיסה, להתחיל

 אופןב ירד הטיסה ניקוד, לעיל הקבוע מהזמן פחות או תריו אורך הטיסה משך אם   6.2.10.2
  . יחסי

  ניקוד   6.2.11

  
  שיפוט   6.2.11.1
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 ניקודה תוצאת .שופטים 5 לפחות ידי על שפטלהי חייבות הטיסות כל  6.2.11.1.1

 בתחרויות .בחשבון ילקחו לא ביותר הנמוכה הניקוד ותוצאת ביותר ההגבוה
 ילקחו הניקוד תוצאות שלושת וכל, שופטים 3 ב להסתפק ניתן לאומיות
  .בחשבון

 עלו השיפוט שבמדריך המידה אמות פי על השופטים ידי על תנוקד טיסה כל  6.2.11.1.2
  .זו לחוקה שמצורף הניקוד דף פי

 ;)התרגיליםמ א"כ של ודיוק קושי(  טכניקה •

  10=  מרבי ניקוד  >>>        יקימדו ביצוע

  2=  מרבי ניקוד  >>>     הטיסה מעטפת בכל הטסה

 8=  מרבי ניקוד  >>>          גיוון

 של וגיוון מורכבות, וקצב הרמוניה, מקוריות(  אומנותית איכות  •
 )המוסיקה של התאמה, בכללותה הטיסה מהלך

  14=  מרבי ניקוד  >>>     המוסיקה עם סנכרון

  8=  מרבי ניקוד  >>>      התרגילים ורצף הנאה

 10=  מרבי ניקוד  >>>        מנוגדות הפסקות

 ורושם התרגילים של מיקום, האווירי במרחב שימוש( כללית הופעה •
  )כללי

 6=  מרבי ניקוד  >>>     האווירי השטח בכל שימוש

  2=  מרבי נקוד>>>  ביותר הטובה בצורתם התרגילים והצגת הטסת

 מדריך .מתחרה לכל נקודות 60 היותר לכל לתת רשאי שופט כל
  .היחסי משקלן ואת לשיפוט המידה אמות את יגדיר שיפוט

  .הטיסה אחרי מיד יוצג שופט כל שייתן הניקוד  6.2.11.1.3

 התחרות מנהל יכול בלבד מתחרים שני בין מתקיים גמרה סיבוב כאשר  6.2.11.1.4
 זו שאפשרות ובלבד, נצחהמ הוא לדעתם מי יקבעו הם צופיםה כי קבועל
 מי לקבוע ניתן לא עדיין אם, זה במקרה. התחרות תחילת טרם מהרסופ

  .המכריע הקול יהיה השופטים לחבר, המנצח

  מיון   6.2.12

  .הראשון בסיבוב להתחרות רשאים המתחרים כל   6.2.12.1

 ולא נפרד ציון בעל הוא סיבוב כל, כלומר( לסיבוב מסיבוב מחובר לא המתחרים ניקוד 6.2.12.2
  .)בקודמו תלוי

, סיבוב באותו ודירוגו המתחרה שהטיס האחרון לסיבוב בהתאם נקבע הסופי המיון 6.2.12.3
  .לנמוכה הגבוהה ומהתוצאה, הראשונים לסיבובים הגמר מסיבוב יורד בסדר
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